
СТАНОВИЩЕ 

от проф. дфн Момчил Методиев, Нов български университет, 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ по професионално направление 2.2 История и археология по 

научната специалност „Документалистика, архивистика, палеографика 

(вкл. Историография и източникознание (Архиви на жени)“, обявен от 

ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ бр.37/07.05.2021 г. 

с кандидат гл. ас. д-р  Нурие Мехмедова Муратова 

 

Гл. ас. д-р Нурие Муратова изпълнява минималните национални 

изисквания към научната и преподавателската дейност, определени от Закона за 

развитието на академичния състав в Република България, на които трябва да 

отговарят кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата: 

Както се вижда от приложените към конкурса документи, д-р Нурие 

Муратова има 6 статии, публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация; 9 статии и 

доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране; 1 студия, 

публикувана в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация и 3 студии, публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране.  

Статиите и студиите са публикувани в списание „Балканистичен форум“, 

както и в други български и чужди научни издания, включително и на английски 

език, което е не само формален, но и същностен показател за приносния характер 

на нейните изследвания. Наред с това кандидатът е участвал и в два 

международни изследователски проекта.  

Доказателство за приносния характер на тези статии е и фактът, че научните 

трудове на д-р Нурие Муратова са цитирани или рецензирани в 4 издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация; 

в 3 монографии и колективни томове с научно рецензиране и в 5 публикации в 

нереферирани списания с научно рецензиране. 



Кандидатът е защитил докторска дисертация с тема „Архивният фонд на 

община Горна Джумая (1912-1945) като обект на класическата и компютърната 

архивистика (теоретико-методически и приложни аспекти)“ през 2008 г.  

 

 ІІ. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Научните интереси на д-р Нурие Муратова са свързани с архивистиката, 

както и с изследването, въз основа на достъпните архиви, на живота и съдбата на 

представители на малцинствени групи от времето на комунистическия период в 

България. Резултатите от тези изследвания са представени в цитираните статии и 

студии, публикувани в различни издания, и са обобщени, и до голяма степен –  

надградени, в представения за обявения конкурс хабилитационен труд „Жени 

отвъд архива. Невидимите истории на жените в България“, издаден през 2021 г. 

от Университетско издателство „Неофит Рилски“ в Благоевград. В своите 

изследвания д-р Нурие Муратова се насочва към нови, слабо изследвани до този 

момент проблеми, които напълно съответстват на съвременните подходи в 

историографията и архивното дело. От публикуваните текстове и преди всичко от 

представената монография става ясно, че кандидатът познава и ползва на 

практика всички достъпни архиви в България, както централните, така и 

регионалните, и търси допълнителна информация в новосъздадените архиви като 

този на Комисията по досиетата, без да пренебрегва и устната история. Наред с 

това, тя активно работи и със съществуващите фотоархиви, които са важен 

източник на информация с оглед на периода, в който тя работи. В хода на своята 

изследователска работа тя е имала възможността да работи и в чужди архиви, като 

тези на Азербайджан, което пък й позволява да постави и разгледа българското 

архивно дело в по-широк контекст.   

Публикуваната монография прави подробен и задълбочен преглед на 

методологическите подходи в работата с архивите за жени, които се основават и 

на най-новите теории в историографията. В този смисъл може да се каже, че 

представените от Нурие Муратова изследвания напълно се вписват в 

изискванията за обогатяване на съществуващите знания, както и за въвеждането в 



българската историческа наука на нови теории и хипотези, заимствани от 

световната историография.  

Ограничаването до формалният преглед на приносите на д-р Нурие 

Муратова крие в себе си опасността от пренебрегването на най-същественото 

предимство в нейния изследователски подход. Имам предвид, че в наши дни 

изследването на проблемите на малцинствата нерядко изкушава изследователите 

към изграждането на големи и мащабни теории въз основа на един или няколко, 

но невинаги, представителни случаи, с цел привеждането им като доказателство 

за предварително изградена и често идеологически мотивирана настройка на 

автора. За разлика от този тип изследователи, д-р Нурие Муратов винаги остава 

близо до емпиричния материал, което й прави нейните заключения и обобщения 

още по-убедителни за заинтересования читател. Поне за мен тази умереност в 

изследователския подход, съчетана със следването на собствени изследователски 

пътища е и най-голямото постижение на д-р Нурие Муратова.  

Доколкото познавам изследванията на д-р Нурие Муратова мога да кажа, 

че тъкмо тази прецизност е причина нейните изследвания да бъдат отразени и от 

сериозната българска преса, което пък на свой ред е показател за приложението 

на нейните научни търсения в практиката.  

Всичко споменато дотук ме кара с пълна убеденост да заявя положителното 

си мнение за кандидатурата на гл. ас. д-р Нурие Муратова за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2 История и 

археология по научната специалност „Документалистика, архивистика, 

палеографика (вкл. Историография и източникознание (Архиви на жени)“ в ЮЗУ 

„Неофит Рилски”, което препоръчвам и на уважаемите членове на научното жури.  

Дата: 06.09.2021                                      

Подпис:  

 

проф. дфн Момчил Методиев  



OPINION 

of prof. Momchil Metodiev, New Bulgarian University,  

member of the scientific jury in a competition for the academic position "Associate 

Professor" in the professional field 2.2 History and Archeology, scientific speciality 

"Documentary, Archival Science, Paleography" (including Historiography and Source 

Studies (Women's Archives))”, announced by SWU "Neofit Rilski" in the State 

Gazette No. 37 / 07.05.2021 

with candidate Senior Assistant Professor Dr. Nurie Mehmedova Muratova 

 

Senior Assistant Professor Dr. Nurie Muratova covers national requirements for 

scientific and teaching achievements regulated by the Law on the Development of 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria for candidates for the academic position 

"Associate Professor". 

I. Summarized data on the scientific production and activity of the candidate: 

As could be seen from the presented documentation Dr. Nurie Muratova authored 6 

articles and 1 study, published in scientific journals, referenced and indexed in 

worldwide-used citation databases; and 9 articles and 3 studies, published in non-

indexed journals with scientific review. 

Those articles and studies have been published in the journal Balkanistic Forum as 

well as in other Bulgarian and foreign scientific journals, including in English, which 

is not only a formal but also an essential indicator for the historiographic contribution 

of her research. In addition, the candidate has participated in two international 

research projects. 

Important proof for the historiographic contribution of these articles is the fact that 

works of dr. Nurie Muratova are cited or reviewed in 4 editions, referenced and 

indexed in worldwide-used citation databases; in 3 peer-reviewed and indexed 

monographs and collective volumes and in 5 publications published in non-indexed 

journals with scientific review. 



 

The candidate defended her doctoral dissertation in 2008 on the topic "The archives of 

the municipality of Gorna Dzhumaya (1912-1945) as object of classical and computer 

archival study (theoretical, methodological and practical aspects)". 

ІІ. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the creative 

production submitted for participation in the competition 

Dr. Nurie Muratova's research interests are focused on the archival studies as well as 

on the research, based on accessible archives, of the life and destiny of representatives 

of minority groups from the time of the communist period in Bulgaria. Results of this 

research are presented in the cited articles and studies, and they are summarized, and 

to a large extent - upgraded, in the presented for the competition habilitation work 

Women beyond the archives. The Invisible Stories of Women in Bulgaria, published in 

2021 by the “Neofit Rilski” University Publishing House. In her research, Dr. Nurie 

Muratova covers new, up to that moment not well-known problems and personalities 

that fully correspond to modern approaches in historiography and archival work. From 

the published texts and above all from the presented monograph it is clear that the 

candidate knows and uses practically all available archives in Bulgaria, both central 

and regional, and seeks additional information in the newly created archives such as 

the Archive of the State Security Dossier Commission, without neglecting oral 

history. In addition, she actively works with existing photo archives, which is 

important source of information having in mind the main period of her research 

interest. She also had worked in foreign archives, such as those of Azerbaijan, which 

in turn allows her to place and examine the Bulgarian archives in a broader context. 

The published monograph provides a detailed and in-depth review of the 

methodological approaches in working with archives of women, based on the latest 

theories in historiography. It could be summarized that the book, presented by Nurie 

Muratova enriches existing knowledge and makes possible introduction of new 

theories and hypotheses in Bulgarian historical science, borrowed from world 

historiography. 



Formal review of Dr. Nurie Muratova's contributions poses in itself the danger of 

neglecting the most significant advantage in her research approach. What I mean is 

that currently researchers in the field of minority studies often are tempted to build 

large-scale theories based on one or more, but not always representative cases, in 

order to bring them as evidence of preconceived and often ideologically motivated 

theories, defended by the author. Unlike them, Dr. Nurie Muratov always stays close 

to the empirical material, which makes her conclusions and summaries even more 

convincing for the interested reader. At least for me, this moderation in her approach, 

combined with faithfulness to her own research paths, is the greatest achievement of 

Dr. Nurie Muratova. 

As far as I am acquainted with the work of Dr. Nurie Muratova, I can say that exactly 

this precision is the reason why some of her articles and studies were also covered by 

the serious Bulgarian press, which in turn is an indicator for the practical application 

of her work.  

All that makes me convinced to state my positive opinion on the candidacy of Senior 

Assistant Professor Dr. Nurie Muratova for the academic position of "Associate 

Professor" in the professional field 2.2 History and Archeology, scientific speciality 

"Documentary, Archival Science, Paleography" at SWU "Neofit Rilski" and also to 

recommend her candidacy to the distinguished members of the scientific jury. 

Date: 06.09.2021 

 

Signature: 

 

Prof. Momchil Metodiev 


